
 

 

 

 

 

 

corporativo 
 
 
19º Encontro da Mulher Cooperativista 
A Assessoria de Cooperativismo convida cooperadas, esposas de cooperados e filhas acima de 16 anos para 
participar do 19º Encontro da Mulher Cooperativista, que será realizado no dia 08 de março (terça-feira), às 8h30, 
no Memorial de Imigração Holandesa. Mais informações na Assessoria de Cooperativismo pelo telefone (42) 3234-
8284 com Roselia Gomes.  

 
 
leite 
 
 

IV Encontro de Jovens Criadores – Clube de Bezerras 
A área de Negócios Leite convida os Jovens Criadores para participar do IV Encontro de Jovens Criadores, que será 
realizado no dia 19 de março (sábado), na Fazenda Cipó, propriedade de Regine Hana Noordegraaf e Luiz Godoi, 
em Castro. O curso é totalmente gratuito e contará com apresentação prática e teórica no manejo de criação de 
bezerras e novilhas, seleção de animais jovens para exposição e prática de julgamento. Mais informações na área de 
Negócios Leite pelo telefone (42) 3234-8095 com Raquel Schiavon.  
 
Dia do Pecuarista de Leite – Agende-se 
Atenção bovinocultor(a), o Dia do Pecuarista de Leite será realizado na noite de 11 de março (sexta-feira), no 
Pavilhão Agroleite, às 19 horas. Os convites e orientações sobre o evento, estão na sua Caixa Postal. Os ingressos 
devem ser retirados com a Priscila Biasio até o dia 07 de março (segunda-feira) na Administração Leite. Mais 
informações pelo telefone (42) 3234-8020 ou (42) 3234-8276. 
 
5ª Expojovem 
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem da Castrolanda) que será 
realizada de 09 a 12 de março, no Pavilhão Agroleite. As inscrições dos animais das raças holandesa e jersey podem 
ser feitas na área de Negócios Leite até o dia 29 de fevereiro (segunda-feira) com Raquel pelo telefone (42) 3234-
8095 ou pelo e-mail: raquel_schiavon@castrolanda.coop.br .  
 
Leilão de Gado Leiteiro 
O setor de Comercialização de Gado informa que estão abertas as inscrições para o 16º Leilão de Gado Leiteiro da 
Castrolanda, no dia 12 de março (sábado), juntamente com a Expojovem. Os interessados devem procurar a área de 
Negócios Leite com Dirceu  pelo telefone (42) 3234- 8047 ou com Johnny pelo telefone (42) 3234-8220. 
   

Balanço Patrimonial 
A Diretoria informa os cooperados que o Balanço Patrimonial do exercício 2015 está 
disponível na página da Castrolanda, acesse em www.castrolanda.coop.br/relatorio-
anual. 
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carnes  
 

 

Reunião Suinocultores 
A área de Negócios Carnes convida os suinocultores para reunião a ser realizada no dia 02 de março (quarta-feira), 
no Memorial de Imigração Holandesa, conforme agenda abaixo: 

• Às 13h30 – ASSUNTOS GERAIS: Leitura da ata anterior e pendências; Demonstrativo da evolução dos 
Resultados Zootécnicos; Demonstrativo dos resultados - ranking lote 29. MÚTUO: Demonstrativo do 
Fechamento “Leitões e Terminados do lote 29”; Preço do Leitão para o lote 30. 

• Às 15h30 – ASSUNTOS GERAIS: Assistência Técnica; Evolução dos Resultados Zootécnicos; Ranking 
dos Resultados Zootécnicos e Econômicos; Evolução dos Indicadores do Abate e Melhores da Suinocultura. 

 
Milho próprio para uso nas Rações 
A Fábrica de Rações abre  a partir de março  a condição para transferência de milho dentro do padrão tipo 1 e tipo 2 
para uso nas rações e também  milho moído , processo conhecido como “milho próprio para uso nas rações”. Mais 
informações na área de Comercialização de Cereais com Maicon, ou pelo telefone (42) 3234-8085. 

 
 
agrícola 
 

 

ANF – soja intacta safra 15/16 
Atenção Cooperado(a), a área de Negócios Agrícola informa a todos os cooperados que operam ANF (a nível de 
fazenda), que a SOJA INTACTA da safra 15/16 deverá ser segregada na propriedade ou entregue na Cooperativa. 
Mais informações no setor de Controle de Qualidade pelo telefone (42) 3234-8037 com Leandro Sperandio, ou pelo 
telefone (42) 8816-3452 com Alexandra Morás. 
 
Programação de Insumos 
A área de Negócios Agrícola informa que está aberta até o dia 28 de fevereiro (domingo) a programação para a safra 
de inverno 16/16.  Cooperado (a) entre em contato com seu engenheiro agrônomo e realize as suas programações de 
insumos. 
 
Dia de Campo Sementes Castrolanda 
A área de Negócios Agrícola convida os cooperados(as), assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para 
participarem do Dia de Campo Sementes Castrolanda em Angatuba, que será realizada no dia 08 de março (terça-
feira), às 15h30, na Fazenda Polenghi. Após será servido um jantar para encerramento. 
 
Recomendações de Segurança para Safra  
O setor de Segurança do Trabalho alerta aos motoristas os procedimentos obrigatórios para a carga e descarga de 
grãos e sementes na Cooperativa, válidos para a esta safra: 
 • Capacete de segurança: no interior das áreas operacionais há equipamentos vibratórios os quais podem 
 gerar queda de materiais, por esse motivo o uso deste EPI é obrigatório; 
 • A utilização de calçado de segurança e/ou calçado fechado é de caráter obrigatório, devido ao risco de 
 quedas de mesmo nível, tropeções e quedas de materiais.  
 • Para a garantia de qualidade do nosso produto e principalmente devido ao risco de incêndio, é 
 expressamente proibido fumar. 
 • Fique atento as sinalizações orientativas e proibitivas, localizadas nas áreas de circulação.  
NOTA: durante a safra de verão 2015/2016 NÃO será permitida a entrada do motorista que não 
estiver usando seus EPI’s.  
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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Vendas de soja convencional e milho convencional safra 2015/2016 
A área de Negócios Agrícola, informa aos cooperados as condições para vendas de soja convencional e milho 
convencional da safra 2015/2016.  
 
Soja em grãos a granel – safra 2015/2016 
QUALIDADE: Livre de grãos geneticamente modificados. Umidade Max: 14%, impureza Max: 1%, ardidos e/ou 
avariados Max: 8%;  
QUANTIDADE: 50.000 t (cinquenta mil toneladas);                                                                                                   
ENTREGA/RETIRADA: A partir de 01/02/2016, nos armazéns do vendedor em Ponta Grossa e Castro e/ou 
fazendas de cooperados, conforme prioridade do vendedor e de acordo com a logística do comprador; 
PREÇO: A FIXAR de comum acordo entre as partes, base preço de mercado praticado na região de Ponta 
Grossa/PR (PARIDADE), acrescido de US$1,50 por saca relativo ao prêmio de soja convencional;        
PAGAMENTO: A combinar no momento da fixação; 
PRAZO FIXAÇÃO: até 30/07/2016; 
PESO E QUALIDADE: No armazém do vendedor; 
OBSERVAÇÕES: O produto entregue na Unidade da Castro e/ou fazendas, será descontado do preço final o valor 
correspondente ao frete até a praça de Ponta Grossa. 
 
Milho convencional – safra 2015/2016 
QUANTIDADE: 20.000 t (vinte mil toneladas); 
QUALIDADE: Conforme padrão descrito nas Especificações Técnicas Matéria Prima Integrada; 
PREÇO: A fixar de comum acordo entre as partes, base preço, Safras & Mercados praça de Ponta Grossa PR 
acrescido de R$ 2,00 por saca relativa ao prêmio de milho convencional;            
VENCIMENTO: 25 dias após a fixação; 
PRAZO DE FIXAÇÃO E VOLUMES: 01/03/16 a 31/03/16 10.000 ton 
                                                                    01/04/16 a 30/04/16  6.000 ton 
                                                                    01/05/16 a 31/05/16  4.000 ton 
FRETE: FOB (por conta do comprador); 
RETIRADA: A partir de 01/03/16 a 30/06/16 nas Unidades da Castrolanda e Fazendas de Cooperados, conforme 
prioridade do vendedor e de acordo com a logística do comprador, podendo este prazo inicial ser adiado para que o 
produto esteja com qualidade apta ao embarque.       
PESO E QUALIDADE: Nos armazéns do vendedor.                
 
Mais informações na área de Comercialização de Cereais com Maicon, ou pelo telefone (42) 3234-8085.                              

 
 
fundação abc 
 
 
19º Show Tecnológico de Verão ABC 
A Fundação ABC convida todos os cooperados(as) para o 19º Show Tecnológico Fundação ABC que será realizado 
nos dias 02 e 03 de março (quarta e quinta-feira), a partir das 8 horas, no Campo Demonstrativo e Experimental de 
Ponta Grossa (Rodovia PR 151 km 318). A edição deste ano contará com 35 empresas do ramo agrícola, para 
apresentar as últimas novidades em sementes, híbridos e novas tecnologias, os setores de pesquisa também trazem 
novidades com palestras no campo. Reserve estas datas na sua agenda! Mais informações pelo telefone (42) 3233-
8600 ou (42) 8840-5173, falar com Silvio Bonawitz. 

 
 
comunidade 
 
 
Palestra STgenetics 
A empresa STgenetics convida os cooperados(as) para participarem da palestra sobre “Benefício do uso de Sêmen 
sexado em rebanhos leiteiros e avanço com o SexedUltra”, com o palestrante Leonardo Brito (USA). A palestra será 
realizada no dia 1º de março (terça-feira), às 20 horas na casa da STgenetics, na Cidade do Leite. Mais informações 
com Jackson Koch pelo telefone (42) 9114-8344.   
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você sabia? 
 
 

JORNAL CASTROLANDA NOTÍCIAS: Que a o Castrolanda Notícias é um dos principais meios de 
comunicação entre a Cooperativa e seus Cooperados. Agricultores e pecuaristas encontram nesse veículo assuntos 
sobre inovações tecnológicas, novos projetos, artigos técnicos e também se mantém atualizados sobre informações 
importantes que acontecem na Cooperativa.  
 
HERANÇA HOLANDESA: Que a Farinha de Trigo Herança Holandesa é fruto da intercooperação de três 
cooperativas paranaenses de origem holandesa: Frísia, Castrolanda e Capal. E seu objetivo é atender às indústrias 
de massas, panificação e biscoitos. 
 
AGENDA DE CURSOS: Que a Cooperativa oferece para os cooperados e seus funcionários cursos e 
treinamentos. A agenda está disponível no site da Castrolanda, acesse www.castrolanda.coop.br/cursos . 
 
 

mercado agropecuário 
 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MARÇO        8,78 42,05 38,55 4,0700 

MAIO           8,80 38,60 35,10 4,1300 
JULHO          8,85 37,43 33,93 4,1820 

 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 
AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$   77,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   75,80 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  79,00 - 
SOJA Disponível Santos R$  80,50 - 

MILHO Castro R$   40,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$   40,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 185,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 195,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 740,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 760,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 660,00 R$ 417,00 
TRITICALE  R$ 432,00 R$ 285,00 

 
 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9961-6606 
         Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9978-1899 
Castrovet - Plantão Permanente | (42) 8824-3466 
Maneio - Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 8404-8603 
Coopervet - Plantão Permanente | (42) 9908-7626 – (42) 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção - Plantão | (42) 8886-6329 
 

Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 8849-1474 
Logística Leite – Plantão | (42) 9139-3552 – (42) 8837-3643 
 

Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 8886-7024 


